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LUNIN MRK Predvčerajšnjim je župnik vse navdušen dejal otrokom:
»Otroci, ne pozabite, da si ob 22.15 ogledate popolni lunin mrk« »Na katerem programu pa je?« je vprašal eden od navihancev.
Izdala: Župnija Studeno, Vilharjeva 2, 6230 Postojna
Tel: 05/720 46 40, gsm 041/379-468, http://zupnija.studeno.com, zupnija.postojna@rkc.si
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APOSTOL JAKOB STAREJŠI (25. 7.)
Danes v Župniji Studeno praznujemo opasilo župnijskega zavetnika sv. Jakoba, Zebedejevega sina in brata Janeza, učenca, ki ga je Jezus posebno ljubil.
Apostol Jakob je pomemben apostol. Omenjajo ga vsi 4 evangelisti v svojih
evangelijih, v zbirki Svetega pisma pa imamo tudi njegovo pismo Jeruzalemski cerkvi. Apostol Jakob je bil deležen posebnih, izbranih Jezusovih čudežev
in naukov, kot je bilo na primer Jezusovo spremenjenje na gori Tabor ali agonija krvavega potu v vrtu Getsemani. Doživel je od blizu Kristusovo slavo in
njegovo trpljenje. Jezus je uslišal tudi njegovo prošnjo, da bi imel z njim delež v trpljenju. Kot prvi izmed apostolov je izpil kelih mučeništva. Kralj Herod Agripa, vnuk Heroda Velikega, ga je okoli leta 44 dal umoriti z mečem,
ker mu je to ugajalo (Prim. Apd 12,1-2). Kasnejše izročilo poroča, da se je Jakob kot apostol zadrževal tudi v Španiji. Tam naj bi bilo pokopano tudi njegovo truplo v mestu Santiago de Compostela. Kakor vsi vemo, je ta kraj postal mesto velikega češčenja in romanja številnih romarjev z vsega sveta.
Od sv. Jakoba se moremo torej veliko naučiti: pripravljenosti, sprejeti Gospodov klic, tudi če od nas zahteva, da zapustimo »čoln« svojih človeških
varnosti; navdušenja, da gremo za Gospodom po poteh, ki nam jih on kaže,
onkraj vseh naših varljivih umišljanj; pripravljenosti, da pogumno pričujemo zanj, če je potrebno tudi do najvišjega žrtvovanja življenja. Naj nam
bo sv. Jakob zgled velikodušne zvestobe v Kristusu. Če hodimo za Jezusom kakor sv. Jakob, tudi v težkih okoliščinah vemo, da smo na pravi poti.
Vsem iskrene čestitke za farni dan. Sveti Jakob, prosi za nas.
NOV ŽUPNIJSKI VIKAR
Gospod škof Jurij Bizjak je z odlokom, izdanim dne 27. 6.
razrešil g. Alana Tedeška službe duhovnega pomočnika v
župnijah Postojna in Studeno in ga imenoval za župnijskega vikarja v župniji Podnanos. V župniji Postojna in
Studeno pa je imenoval za župnijskega vikarja g. Bogomirja Trošta. Gospod Bogomir je že bil kaplan v župni

ji Postojna v letih od 1991 – 1994,
zato ga mnogi že poznate. Bil pa je
tudi duhovni pomočnik in župnik v
župnijah Orehek in Matenja vas od
leta 1993 do leta 2003. K nam prihaja iz župnije Lokavec, kjer je bil do
sedaj župnik.
Dragi Bogomir, veseli smo tvojega
prihoda, želimo ti dobrega počutja
med nami in obilo božje milosti.
Dobrodošel.
DUHOVNI POMOČNIK
G. JANKO KOSMAČ
Potem ko se je od nas poslovil g.
Marko Rijavec, ki je odšel na novo
službeno mesto v župnijo Idrija, se
naproti novim izzivom podaja tudi
g. Janko Kosmač, v katerem še vedno preveva misijonarski duh. Na
povabilo misijonarja g. Ivana Bajca,
ki je lansko leto ponovno odšel v
misijone na Slonokoščeno obalo, in
po pogovoru s škofom Jurijem se je
g. Janko odločil, da ponovno odide
v misijone. Točen datum njegovega
odhoda iz naše župnije še ni znan,
ker še ni prejel odloka afriškega
škofa. Gospod Janko je bil kaplan
v Postojni že v letih 1967 do 1969.
Zadnja 4 leta pa je bil med nami kot
duhovni pomočnik. Njegova pomoč
je bila nezamenljiva zlasti pri spovedovanju, maševanju na podružnicah
in pri pogrebih. V Postojni je vsak
dan eno uro pred mašo pripravil
vse za mašo, nato pa bil na voljo za
spoved do maše. Za prve petke in
sobote je obiskoval bolnike v domu
upokojencev v Postojni in v župniji
Studeno. Gospodu Janku se za vse
duhovniško in tudi drugo delo iskreno zahvaljujemo. V misijonih
mu želimo obilo zdravja in duhov-

niškega elana. Ko bo znan datum
njegovega odhoda, se bomo od njega
tudi uradno poslovili, do takrat pa
smo veseli, da je še naprej med nami.
BISEROMAŠNIK
V nedeljo, 4. 8., se bomo pri 10.
maši Bogu zahvalili za biserni jubilej
g. Ivana Premrla, ki je že 60 let duhovnik, in za vso njegovo duhovno
pomoč, ki jo že 6 let nudi oskrbovancem doma Talita Kum, saj zanje
in skupaj z njimi daruje Kristusovo
oltarno daritev in skrbi, da po njegovih rokah prihaja Kristus do vseh,
ki si ga želijo srečati. Biseromašniku
g. Ivanu želimo še veliko zdravja in
moči ter božjega blagoslova, obenem
pa se mu zahvaljujemo za vse njegovo duhovniško delo, ki ga je opravil v
blagor naše župnije.
MARIJA SNEŽNA
V nedeljo, 5. 8., bo ob 17. uri v Strmci župnijska sveta maša. Mašo bo vodil
novi župnijski vikar. Pri maši mu boste
zaželeli dobrodošlico. Naj mu bo Marija, Božja mati, vodnica in priprošnjica
pri duhovnem delu v blagor vseh nas.
Pri maši bo tudi ofer za restavriranje
glavnega oltarja.
PLAČILO NAJEMNINE ZA NAJEM
PARCEL ZA MRLIŠKO VEŽICO IN
OTROŠKO IGRIŠČE V STUDENEM
Po pregledu najemnih pogodb je bilo
ugotovljeno, da KS Studeno od leta
2011 naprej ni poravnala Župniji Studeno letne najemnine v višini 1000€ za
obe parceli, kot je bilo to določeno z najemnima pogodbama. Po pogovoru s
predsednikom KS Studeno g. Dominikom Želetom in s člani ŽPS smo se do-

govoril, da bo KS v tem letu poravnala
neplačano najemnino za tekoče leto in
v skladu z obligacijskim zakonom za
zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb, člen 349, za obdobje 2015 - 2017.
Neplačane pa ostajajo najemnine za leta
2011-2014, za kar so odgovorni prejšnji
upravitelji župnije in KS Studeno.
PORCIJUNKULA
V četrtek, 2. 8., je porcijunkula. Na
ta dan lahko dobite popolni odpustek pod pogoji, da opravite sveto
spoved, da prejmete sveto obhajilo in da molite po namenu svetega
očeta veroizpoved in očenaš. Ta dan
bomo zato eno uro pred mašo spovedovali.
PRVI PETEK
Na prvo soboto, 4. 8. bo duhovni
pomočknik obiskal bolnike po domovih.
ZAOBLJUBLJEN DAN V SLAVINI

darovanje za cerkev. Vabljeni v čim večjem številu k Sv. Lovrencu. Naj nam
sv. Lovrenc izprosi zvestobo, pogum in
predvsem vedrino.
CERKVENA POROKA
V soboto, 18. 7., ob 16. uri bo v podružnici cerkvi v Predjami poroka s krstom. Sveti zakona bosta sklenila Čuk
Boštjan in Lampe Vesna, ki bosta krstila tudi njunega prvega otroka.
ŽUPNIJSKO ROMANJE NA SLOVAŠKO IN ČEŠKO
V nedeljo smo v evangeliju slišali
Jezusovo naročilo učencem: »Pojdite sami zase na samoten kraj in si
nekoliko odpočijte«. Mogoče je lepa
priložnost, da nekoliko izprežemo iz
vsakdanjega dela in obveznosti, prav
župnijsko romanje, ki ga bomo letos
organizirali od četrtka, 4. do nedelje,
7. oktobra 2018 na Slovaško in Češko. Cena romanja je 325€, če bo prijavljenih več kot 46 romarjev. Najbolj
navdušeni so se že prijavili, ostali se
prijavite čim prej. Program romanja
dobite na spletni strani župnije, lahko pa si ga vzamete tudi na omarici
za tiskovine ob izhodu iz cerkve.

Zaobljubljen dan v Slavini bo letos v
nedeljo, 5. 8. 2018. Svete maše bodo
ob 7.30. uri, ob 10. uri in ob 18. uri.
Ob 15. uri bo izpostavljeno Najsvetejše. Ob 17. uri bo vodena molitev
k Materi božji, po večerni maši pa
bodo pete litanije Matere Božje in ROMANJE V MEĐUGORJE V
blagoslov z Najsvetejšim.
SEPTEMBRU

MAŠO V DOMU UPOKOJENCEV Gospa Viktorija Kukanja organizira
bo v petek, 10. 8., ob 10.30. imel g. romanje v Međugorje od 7. 9. do 9.
Janko Kosmač.
9. Poskrbljeno bo tudi za duhovno
vodstvo. Cena romanja (avtobus + 2
SVETI LOVRENC
dni penzion) je 110€. Prijave sprejeV nedeljo, 12. 8., bo sveta maša na Sv. ma gospa Viktorija Kukanja osebno
Lovrencu ob 10. uri. Pri sveti maši bo ali na telefon 031 233 151.

